
r

10.00

$11.00
11.00
15.00

LAISVĖ—LIBERTY
Vienintelis lietuvių kalboje 

dienraštis Rytinėse Valstijose
Dalis Queens apskrityje (N. Y.)
Kanadoje ..................................................
Kitur užsienyje ................................... .
Metams prenumerata:
Jungtinėse Valstijose ......................

Pavienio egzempl. kaina 5 centai

LAISVE—LIBERTY

THE LITHUANIAN DAILY

Richmond Hill 19, N. Y., Ketvirtadienis, Rugp. (Aug.) 9, 1956

The Only Lithuanian daily in 
Eastern Staten

110-12 Atlantic Avenue
Richmond Hill 19, N. Y.

Telephone Virginia 9-1827

PRICE 5c A COPY

No. 154 METAI 46-ti

KRISLAI
“Eikite ir griešikite”. 
“Iš Egipto žemės... ” 
Klaidingos ašaros.
Plėšikų turtai. 
Patarimas prezidentui.

Rašo R. Mizara

New Orleanso katalikų ar
kivyskupas Rummel aną die
ną labai gerai pasigarsino, at
virai pasakydamas, kad rasi
nė segregacija yra smertelnas 
griekaS. Visur laisvę ir tiesą 
mylintieji žmonės ji už tai 
karštai pasveikino. Prie jų ir 
aš buvau pridėjęs savo balsą.

Bet buvo klaida perdaug 
pasitikėti’ tokiu aukštu dvasi
ninku. Buvo pamirštas senas 
dėsnys, kad labai drąsus ir vi
sai te’singas kunigas katalikų 
bažnyčioje negali iškilti j to
kias aukštybes.

Arkivyskupas Rummel pa
miršo aną smertelną grieką 
apie segregaciją ir dabar pa
tvarkė, kad dar vienerius me
tus parapijinės mokyklos ne
bus detegreguotos.

Tai reiškia štai ką: Jūs, 
New Orleanso katalikai, eiki
te ir dar vienerius metus 
smertelnai griešikite! Už tai 
jūsų arkivyskupas Rummel 
pragaran nebesiųs.

Egiptas garsus ne tik savo 
stebuklingosiomis piramidė
mis. Jis taipgi garsus pasaka, 
kai Maižiešius išvedė žydus

► “iš Egipto žemės ir namų ne
dalios“.

Be to, per Egiptą teka upė 
Nilas. Egiptas turi 106 mylių 
ilgio Suezo kanalą.

Per ilgus metus Egiptą plė
šė ir vergė britai imperialis
tai.

šiandien Egipto svarbiausia 
problema: kaip išsiliuosuoti 
iš imperializmo nevalios?

Ant jo siunta ir .jam karu 
grūmoja britai ir francūzai.

Mūsų valstybės departmen- 
tas klausia: Kas atsitiktų su 
mūsų militarinėmis bazėmis ir 
mūsų žibalo šaltiniais, jeigu 
Egiptas nebūtu suvaldytas? 4- *

■ . ■ * ,

Komercinė spauda jau iš
liejo visą viedrą gailiausių 
ašarų dėl nubaudimo seržanto 
McKeon. Jis keliamas į did- 

yrius.
Koktu net skaityti. Visiškai 

pamirštama, kad šis beširdis 
, žiaurūnas yra atsakingas už 

prigirdymą šešių jaunų mari
nų. Pamirštami anų jaunų vy
rų tėvai ir motinos, broliai ir 

f seserys. JĮ ? —:—
J Bet gal čia mes turime są- 
i žinos reikalą? Kaipgi galėjo 

atsitikti, 'kad vienas ,seržan
tas galėjo nuvaryti ir prigir
dyti šešis jaunus vyrus? Kas 
suteikė jam tiek galios? Ko
kia ta militarinė sistema, kad 
net ir taikos metu paprastas 
seržantas laiko savo rankose 
kelių dešimtų jaunų žmonių 

' gyvenimą ir mirtį ? <
Tie, kurie už tokią santvar

ką guldo galvą, jaučiasi taip 
pat kaltais, kaip ir seržantas 
McKeon. Jie irgi turėtų eiti 
bent jau šešiems mėnesiams į 

/galėjimą kartu su McKeon. 
j^Jie tai žino, ir todėl krokodi- 

liškomis ašaromis bando savo 
sąžinę nusiplauti.

Indonezijos pasielgimas su 
jos ‘'skolomis” Holandijai yra 
dar įdomesnis už-Egipto pa
sielgimą su Suezo kanalu.

(Tąsa 4—tame puslap.)

Eisenhoweris rašė 
laišką Bulganimii 

Ragino prie geresnių santykiu 
bet taipgi padarė apkaltinimus
Washingtonas. — Prezi

dentas Eisenhoweris pa
siuntė laišką Tarybų Sąjun
gos premjerui Bulganinui. 
Tame laiške prezidentas 
Eisenhoweris ragina prem. 
Bulganiną padėti sudaryti 
naują atmosferą tarptauti
niuose santykiuose. Šalia 
to draugiško raginimo Ei- 
senhowerio laiške randasi 
ir apkaltinimų, kurie nu
kreipti prieš Tarybų Są
jungą. Jis sako, kad Že
nevos konferencija padarė 
eilę nutarimų, ypatingai 
apie Vokietiją, kurie būti
nai turi būti išpildyti. Jis 
davė suprasti, kad už ne- 
išpildymą atsakinga Tary
bų Sąjunga.

Eisenhoweris taipgi sakė 
savo laiške, kad jis yra su
sirūpinęs dėl įvykių, kurie 
sekė po Ženevos konferen
cijos.

Eisenhowerio laiškas yra 
atsakymas į Bulganino laiš
ką, kurį tas atsiuntė bir
želio 6 dieną. Tame laiš-

Teisia 7-is kareivius, kurie 
išprievartavo 15 m. jaunuolę

Vuerzburgas. — Karinis 
Amerikos teismas pradėjo 
teisti septynis savo karei
vius, kurie netoli čia sulai
kė miške 15 metų mergaitę 
ir ją. visi išprievartavo. Į 
tą bylą yra atkreiptas visos 
Vokietijos dėmesis. Atva
žiavo korespondentų nuo 
Vakarų ir 'Rytų Vokietijos 
laikraščių ir apie bylą pla
čiai rašoma.

Mat, kaip tai sako Vo
kietijos spauda, paskutiniu 
laiku nepaprastai padaugė
jo Amerikos kareivių nusi
kaltimų skaičius, ypatingai 
jaunamečių mergaičių, kar
tais beveik vaikų Amžiaus, 
išprievartavimai.

Amerikos armijos vado
vybė aiškina, kad už tai 
kalta nauja praktika, kad 
Vokietijon okupacijos par
eigoms dabar iš J/\V siun
čiami visai jauni naujokai, 
kurie vos-?os pabaigė pir
mą apmokymą. Anksčiau 
būdavo siunčiami ištisi da
liniai karių, kurie ilgiau 
viens kitą pažino ir kurių 
moralė pasėkoje buvo aukš
tesnė.

Rangoonas. — B u r m o s 
ambasadorius Kinijoje tlla 
Manng grįžta nani., kad 
tartis su savo valdžia apie 
nesusipratimus K i n ijos- 
Burmos pasienyje. Premje
ras Ba Swe tuo tarpu spau
dos konferencijoje pareiš
kė, kad konfliktas nėra 
rimtas, bet Burma norėtų, 
kad kinai ištrauktų jėgas 
iš ginčijamos provincijos. 
Kinų žemėlapiai jau seniai 
tą sritį rodo esančia Kini
jos dalimi.

ke Bulganinas pažymėjo, 
kad Tarybų Sąjunga suma
žino savo karines pajėgas 
ant 1,200,000 vyrų ir iš
traukia dalį savo karinių 
jėgų iš Vokietijos.

i __________________________________________________

Atėmė pensijų 
nuo Thomp^ono

Washingtonas. — Vetera
nų Administracijos ape- 
liacjų taryba nutarė, kad 
Robertas Thompsonas ne
gali gauti pensijos. Thomp- 
sonas, komunistų vadas, 
kuris dabar sėdi kalėjime 
nuteistas po Snū.tho aktu, 
karo metu buvo seržantu 
Pacifike, dalydavo kovose, 
tapo sužeistas ir apdovano
tas Sidabro žvaigžde už 
drąsą. 4- v

VA apeliacijų taryba 
pensiją nuo jo atima re
miantis kaltinimu, kad Ko
rėjos karo metu jis "‘padė
jo priešui, darant priešui 
p a 1 a n k i u' s pareiškimus’’.

Thompsonas, gaudavo$67 
per mėnesį. VA dabar net 
reikalauja iš jo sugrąžint? 
$9,000. kiek jam praeityje 
išmokėta.

Ryty Vokietijos pastoriai 
norėtų kapelionu armijoje

Berlynas. — Pas Demo
kratinės (Rytų) Vokietijos 
respublikos premjerą Otto 
Nuschke lankėsi protestan
tų dvasininkų delegacija. 
Jie išreiškė savo susirūpini
mą, kad Rytų Vokietijos 
armija neturi kapelionų. 
Nuschke jiems atsakė, kad 
pavieniai kareiviai, kaip vi
si piliečiai, jeigu tik nori, 
gali eiti į bažnyčias, o kas- 
link kapelionų, tai apie tą 
dalyką bus pagalvota.

Protestantiškieji pasto
riai taipgi klausė premjero 
apie religijos dėstymo mo
kyklose galimybę.

--------------------------------- I------- 1-----------------

Suezo ginčas pridavė naujos 
vilties Alžyro sukilėliams

Alžyras. — Prancūzai 
pripažįsta, kad per pasku
tines kelias dienas nepa
prastai pasmarkėjo Alžyro 
nacionalistų veiksmai prieš 
juos. Francūzai mano, kad 
už tą atsakomingas Suezo 
ginčas —Egipto pasiprie
šinimas Vakarams pridavė 
naujos vilties arabams vi
sose šalyse ir ypatingai ša
lyse, kur jie dar kovoja už 
pilną nepriklausomybę: Al
žyre, Maroke, Tunisijoje.

Nors francūzai pripažįs
ta, kad kovos pasmarkėjo, 
jie dabar neskelbia, kiek 
vienos ar kitos pusėš nu
žudyta. Jie nutarė kelios 
dienos atgal tų skaičių ne
skelbti.

Vėliausios žinios
Iš. viso pasaulio

. Londonas. — Britai įvedė 
tam tikrą cenzūrą apie sa
vo laivų judėjimą Vidurže
mio Jūroje.

Washingtonas. — Dulles 
ir apgynos sekretorius Wil- 
sonas vėl padarė priešta
raujančius pareiškimus. 
Dulles sakė, kad britams ir 
francūzams gal prisieis 
vartoti karinę jėgą Sueze, 
o Wilisonas sakė, kad Sue-

Stevemsomas rdgisia 
remti aukšč* teismą
Pietiniai rasistai jau pradeda 

atsisukti prieš jį, jį smerkia
Chicago. — Adlai Steven- 

sonas ragino Demokratų 
partijos suvažiavimo plat
formos ir rezoliucijų komi
siją, kuri jau posėdžiauja, 
įjungti į platformą punktą, 
kuris aiškiai paremtų Aukš
čiausio teismo nutarimą 
prieš segregaciją mokyklo
se. Stevensonas šakė, kad 
be tokio punkto civilinių 
teisių dalis platformoje bū
tų tuščia ir bevertė.

Rasistiniai pietiniai de
mokratai, kurie iki šiol žiū
rėjo palankiai į Stevensoną 
kaip į kompromisinį kandi
datą, greit pradėjo atsisuk
ti! prieš jį. Georgijos de
mokratų pirmininkas sena

Švedai kaitina Andrea Doria, 
? italai atmetė apkaliinimus^

New Yorkas. —^Švedų 
linija, kuriai priklauso lai
vas Stockholm, įteikė skun
dą Amerikos teisme prieš 
italų liniją, kuriai priklau
sė paskendusi Andrea Do
ria/ Švedai teigia, kad už 
susidūrimą atsako minga 
Andrea Doria, kurios 
kapitonas ir įgula buvo, 
kaip tai sako švedai, neat
sargūs, nekompetentiški. 
Stockholmas is Andrea Do
ria galėjo saugiai pra
plaukti pro vienas kitą, 
jeigu Andrea Doria ne
būtų staigiai pasukus’ 
šalin, bandydama ant grei
tųjų aplenkti Stockholmą.

Italijos linija jau. išleido 
trumpą pareiškimą dėl šve

Jugoslavi ja neleidžia skleist 
kiršinančio popiežiaus laiško

Belgradas; — Kaip yra 
žinoma, Vatikanas, išleido 
laišką kardinolui Stepina-, 
cui “ir kitiems bažnyčios 
princams, kurie kalinami 
užu' geležinęs uždangos.” 
Jugoslavijos katalikiškoji 
hierarchija norėjo tą laišką 
perspausdinti ir paskleisti 
šalyje, ypatingai katalikiš
koje Kroatijoje, bet valdžia 
uždraudė.

Jugoslavijos valdžia sako,

zas yra mažmožis, dėl ku
rio neverta švaistytis jėgos 
grasinimais.

Liežas, Belgija. — 217 an
gliakasių trečiadienio vaka
re radosi mirtiname pavo 
jųje žūti po žeme, kuomet 
gaisras kasykloje atkirto 
išėjimą. Bet dar buvo vil
ties, kad jie, arba bent da 
lis jų, išsigelbės pasiekda
mi tuneliais kitas kasyklas.

torius Bell jau pareiškė, 
kad jis stos prieš Steven
soną. Jo kambaryje vieš
butyje buvo sušauktas po
sėdis, kuriame dalyvavo ki
ti platformos komisijos na
riai iš Pietų.

Už aiškią civilinių punk
tų programą platformoje 
pasisakė ir Harrimano ša
lininkai, ypatingai jo rė
mėjas kongresmanas Cel- 
leris, kuris yra platformos 
ir rezoliucijų komisijos na- 
rys. i

Tam tikra prasme Harri
mano stovyklos stovis už 
integraciją yra aiškesnis ir 
griežtesnis, negu Stevenso- 
nor ' —- 

dų skundo. Italijos linija 
sako, kad švedai padavė 
skundą tik tam, kad užbėg
ti italams užu akių. Stock
holmas taipgi nesignalavo 
sirena, kuomet paaiškėjo, 
jog laivai perdaug arti 
viens kito, jis staiga pra
dėjo sukti į šalį. Stockhol
mas taipgi nedavė nuolati
nių signalų, ko reikalauja 
taisyklės miglos metu.

Italijos, linija jau padavė 
ir savo skundą teismui,, rei
kalaujant, kad laivas Stock
holm būtų “užšaldytas,” tai 
yra, kad teismas paimtų po 
savo globa laivą kaip turtą, 
kuris turi būti kaip kom
pensacija išmokėtas italų 
linijai.

kad tas Vatikano laiškas 
nėra tiek tikybiniai - gany
tojiškas, kiek politiniai- 
kiršinantis: Katalikiškoji 
hierarchija, sako Jugoslavi
jos valdžia, po religijos 
laisvės skraiste nori sau 
laisvės kiršinti prieš liau
dies valdžią’

Kaip yra žinoma, kardi
nolas Stepinacas, kuris na
cinės okupacijos metu ben
dradarbiavo r su Vokiečiais

Kalbos apie karinę 
jėgą Sueze atšalo

Egiptas tikrai nesiūs atstovų 
į Londone šaukiamus pokalbius
Londonas. — Čia ir Pa

ryžiuje, kur dvi trys die
nos atgal buvo garsiai ir 
karštai kalbėta apie kari
nius veiksmus prieš Egiptą 
ir Suezo okupavimą, dabar

Kipro kalinių 
bado streikas

Nicosia. — Api? 250 poli
tinių kaliu ų E pro kalėji
muose pruL'h bado strei
ką, kurį' tęsi< valandas. 
Kaliniai tii.n streiku nori iš
reikšti savo protestą prieš, 
britu uu.arimą p: J/ rti tris 
jaunus nacr.malist i \ kip- 
reikšti savo protestą prieš 
EOKA narius. Fu.KA yra 
ginkluota u gan racija, ku
ri kovoja prieš britiškus 
okupantu ’ ir už K oro pri
jungimą pr:e Graikijos.

Cen traliniame N r o < i j g s 
kalėjime kaliniai sukėlė 
triukšming į dem mstraci- 
ją, šaukdami prin.t Britus ir 
už laisvą Kiprą. ,

Maskva.— Tarybų Sąjun
goje lankosi Bulgarijos 
premjeras Antanas Jugo- 
vas.

Californijos republikonai 
parėmė Nixono kandidatūrą

Los’ Angeles. — Califor
nijos republikonų centrali- 
nis komitetas pasisakė už 
Richardą Nixoną. Tarti 
daugiausia pasidarbavo se
natorius Knowlandas. Nors 
Knowlandas pats turėjo vil
čių kandidatuoti į vice-pre- 
zidentus, ir dargi į prezi
dentus, jis dabar smarkiai 
veikia už Nixona.

I • £

Tik vienas vadovaujantis 
Californijos republikonas 
susilaikė nuo balsavimo: 
gubernatorius Knight. 
Knight taipgi pasakė komi
teto posėdyje ilgą prakal
bą, bet nei vienu žodeliu ne
prisiminė Nixono.

Republikonų nacionalinis 
pirmininkas Leonardas 
Hali tuo ! tarpu paskelbė, 
kad republikonai ateinan
čiuose rinkimuose pasieks 
žymius laimėjimus ir Pie
tuose. Jis sakė, kad repu
blikonai gali ypatingai ti
kėtis laimėjimų Floridoje 
ir Virginijoje. Hali sakė, 
kad Stevensonas yra' ne 
tiek demokratų, “kiek radi- 
kališkų ADA kandidatas.”

Maskva. — Amerikos am
basadorius Bohlenas buvo 
priimtas premjero Bulgani
no. Pasikalbėjimas tęsėsi 
15 minučių.

ir kroatiškais kvislingais - 
ustašiais, vėliau buvo liau
dies teismo nuteistas mirti, 
bet paliktas gyvas. Jis da
bar po naminiu areštu. 

pradedama atšalti. Francū- 
zijos pusiau oficiališka ži
nių agentūra sako, kad 
Francūzija nutarė, kad ji 
negali tokiuose kariniuose 
veiksmuose dalyvauti, o 
Londono “Times” pažymi, 
kad jau nėra abejonės, jog 
Britanijos valdžia perdaug 
išsišoko.

Jau tikra, kad Egiptas 
nepriims kvietimo dalyvau
ti Londono konferencijoje/ 
Indija kvietimą priėmė. Bet 
britai ir francūzai nežino, 
ar džiaugtis ar nusiminti 
dėl Indijos, nutarimo. Mat, 
premjeras Nehru pareiškė, 
kad Indija dalyvauja po 
viena sąlyga: ji sau rezer
vuoja teisę nesilaikyti kon
ferencijos nutarimų. Ki
tais žodžiais/ Indija daly
vaus konferencijoje, bet 
jau aišku, kad ji ttires vi
sai skirtingus siūlymus, ne
gu turės Vakarų jėgos.

Pats Nehru pareiškė, kad, 
ant kiek jis žino, Egiptas 
nedalyvaus. Tarybų Sąjun
ga trečiadienio rytą dar 
nebuvo paskelbusi, ar ji da
lyvaus.

Sirija norėtą federacijos 
su Egiptu, patiekė planus

Damaskas. — Sirijos val
džią išdirbo planus., kaip 
galima būtų pravesti Siri- 
jos-Egipto federaciją. Fe
deracija būtų tokia glaudi, 
kad jos beveik susilietų į 
vieną šalį. Planai jau per
siųsti egiptiečiams.

Tik viena kliūtis tokiai 
federacijai egzistuoja, o tai 
yra, kad Sirija ir Egiptas 
nesusieina teritoriniai — 
tarp jų randasi Izraelis. 
Bet abiejų šalių nacionalis
tai turi vilties, kad kada 
nors Izraelis bus atkariau
tas arabams, o tada arabiš
ka Palestina prisidėtų prie 
tos federacijos.

Pekinas. — Apie milijo-’ 
na s kinų ant greitųjų stato 
užtvankas ir kitokiais bū
dais kovoja prieš potvynius 
Hopeh provincijoje. Potvy
niai jau pridarė nemažai 
žalos.

Ekstra
Cali, Colombia. — Baisi 

nelaime atsitiko šiame mie
ste. Miesto centre sprogo 
šeši sunkvežimiai, kurie bu
vo pilni dinamito. Aplink 
buvo daug žmonių, ir didy
sis sprogimas užmušė hent 
700, o gali būti, kad aukų 
skaičius sieks net 1,000. Co
lombia valdžia sako, kad už 
sprogimą, kaltas sabotažas.

ORAS NEW YORKE .
Giedra, šiltoka
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PLIENO KAINOS BUS PAKELTOS
PLIENO PRAMONĖS darbininkų streikas, tęsęsis. 

apie mėnesį laiko, baigėsi. Darbininkai gavo algų pa
kėlimą.

Bet nereikia manyti, kad dėl to pakėlimo sanidyto- 
nusiskriaus.
Ne! ' '
United States Steel Corporation paskelbė, kad ji pa

jai

Kas ką rašo ir sako
LIETUVOJE MIRĖ 
DAILININKAS
ANT. JAROŠEVIČIUS

Šių metu birželio mėn. 17
L L /

d. Lietuvoje mirė dailinin
kas Antanas Jaroševičius, 
sulaukęs 86 metų amžiaus. 
Jaroševičius buvo bene se
niausias amžiumi Lietuvos 
dailininkas.

Velionio nekrologe, kurį 
paskelbė Lietuvos spaudoje 
grupė žymių Lietuvos daili
ninkų, skaitome:

“Dailininkas Antanas Ja
roševičius gimė 1870 metais 
Biržų apskrityje, Skrebo
tiškiu kaime (pagal to me
to administracinį padalini
mą) , valstiečio šeimoje. 
Jau iš pat mažens Anta
nas Jaroševičius turėjo di
delį palinkimą į meną. Ypač 
jo šį polinkį ugdė ir skati-

Laiškas redakcijai

kelia plieno kainą $8.50 tonui. Be abejojimo, šitą stam- no šioje srityje dirbti lie- 
biąją korporaciją paseks ir kitos plieno korporacijos.

Įdomu tai, kad kai kurie “ekspertai” dabar komer
cinėje spaudoje rašo, būk jie tikėjosi, kad plieno kainos 
bus pakeltos gal $10, o gal net $12 tonui. Po to, kai 
buvo paskelbta, kad kainos pakeliamos “tik” $8.50 tonui, 
tie patys rašytojai giria plieno magnatu^ dėl jų “gera
širdiškumo.”

Plieno kainos pakėlimas reiškia tai, kad bus pa
keltos kainos ir kitiems produktams. Pabrangs viskas. 
Plieno korporacijos žino, ką daro: jos turi gauti di
džiulius pelnus ir juos gaus, nieks joms kelio nepastos. 
Washinngtone jos turi gerų broliukų, kurie joms padės. 
Valdinė kainų kontrolė, beje, jau seniai yra panaikinta.

VAIKŲ PARALYŽIUS CHICAGOJE
ŠIĄ VASARĄ vaikų paralyžiaus, epidemija užgulė 

ant Chicagos. Apie 582 ta liga susirgimai įvyko ir apie 
13 mirimų.

Tiems, kurie tyrinėja šios epidemijos priežastis, ir 
vėl galvosūkis: Iš. kur, kaip ir kodėl ji iškyla? Kodėl 
vaiku paralyžius šiemet pasireiškė plačiau Chicagoje, 
o ne kituose miestuose?

Aiškus dalykas: kol nebus surasta tikroji vaikų pa
ralyžiaus ligos atsiradimo priežastis, tol nebus galima 
su ja pasekmingai kovoti ir ją nugalėti.

Pašto ženklelis Darbo Dienai atžymėti
JUNGTINIŲ VALSTIJŲ pašto valdyba praneša, 

kad yra išleidžiamas naujas pašto ženklelis (stampa), 
3 centų vertės, Darbo Dienai atžymėti.

Šio naštaženklio išleidimo, sakoma, reikalavo darbo 
sekretorius. James P.Mitchell. .Iš viso tos rūšies ženkle
lių bus atspausdinta 120 milijonų. Jie bus pradėti par
davinėti rugsėjo 3 d. (Darbo‘Dieną) Camden, N. J.,' kur 
gyveno Peter J. McGuire, Darbo Dienos įkūrėjas. .

Paštaženklyje bus įdėti žodžiai: “Labor Day,” taip
gi: “Labor Is Life—Carlyle” (“Darbas yra gyvenimas”; 
Carlyle buvo anglų socioologas).

Gerai, kad darbas yra pripažįstamas svarbiu fak
torium mūsų gyvenime, kad jis yra sumanytas pagerbti 
net ir mūsų pašto stampose.

tuvių liaudies kūryba.
“1893 metais Peterburge 

jis įstojo į Stiglico moky
klą, kurią baigė 1899 m. 
1907 metais, susiorganiza
vus lietuvių Dailės draugi
jai, jis aktyviai pasireiškė 
jos veikloje ir su savo kū
riniais dalyvavo visose jos 
ruošiamose dailės parodo
se.

“Greta kūrybinio darbo, 
jis aktyviai rinko liaudies 
meną. 1912 metais lietuvių 
Dailės draugija išleido jo 
surinktą ir paruoštą 'Lietu
vių kryžių albumą.’ Daili- 
ninl^is A. . Jaroševičius ak
tyviai dalyvavo ir to meto 
spaudoje, keldamas opius 
dailės ir liaudies meno klau
simus.

“Baigęs dailės mokyklą, 
A. Jaroševičius pradėjo 
dirbti pedagoginį darbą 

'įvairiose mokyklose, dėsty
damas piešimą ir darbelius? 
Auklėdamas jaunąją kartą, 
dailininkas A. Jaroševičius 

j visą laiką stengėsi įdiegti 
j jai meilę darbui, ugdyti 
joje estetinius polinkius, 
auklėti juos 
k a m darbui.
padėti jaunajai kartai įsi-1 

įsavinti amatų reikšmę, jis 
paruošė ir išleido knygutę 
'Dailieji medžio darbeliai.’ 
Taip pat paruošė spaudai ir 
'Lietuviškos ornamentikos 
albumą.’

“Kaip, dailininkas A. Ja
roševičius stovėjo realistu, 
nės dailės pozicijose. Savo 
peizažuose, kurie daugiau
sia atlikti akvareline tech
nika, jis pavaizdavo lietu
viškos gamtos grožį, jos 
įvairias nuotaikas. Tokie 
yra jo darbai: ‘Prietema,’ 
‘Baublys,’ ‘Darželis,’ ‘Pava
saris’ ir kiti. Tai lyrinio 
charakterio darbai, jautriai 
perteikiantieji liet u v i š k ą 
gamtą.

“Lietuvos tarybinių daili
ninkų šeima giliai pergy
vena šio, vieno iš seniausių, 
respublikos dailininko nete
kimą. Ji aukštai įvertina 
jo nuopelnus respublikos 
realistinės dailės vystyme,- 
o ypač pedagoginio darbo 
ir lietuvių liaudies meno ty
rinėjimo ir rinkimo srity
se.”

kaip

savararikiš- 
Norėdamas

GERIAUSIAS DERLIUS IŠ VISŲ
NIKITA CHRUŠČIOVAS, kaip praneša maskviškis 

New Yorko Timeso korespondentas, pasikalbėjime su se
natorium Allen J. Ellenderiu,'kuris šiuo tarpu vizituoja 
tarybines respublikas, be kitko sakė: Šiemet tarybinės 
respublikos nuims kviečių, kukurūzų) ir medvilnės der
lių didesnį nęgu kada nors ėmė savo istorijoje.

Tai rodo', kad šiemet derlius ten yra didelis. Galimas 
rdaiktas, kad jis didelis dalinai dėl gero oro, bet tai ne- | 
bus viskas pasakyta. Derlius tarybinėse respublikose 
bus didelis vyriausiai dėl to, kad vyriausybė ir visuo
menė šiemet kreipė į žemės ūkį dėmesio daugiau negu 
kada nors pirmiau. Taip mums atrodo iš tarybinės 
spaudos, kurią tenka kai kada gauti ir paskaityti.

Kviečių, kornų derlius reikš ne tik daugiau žmo- 
l nėms duonos, o ir daugiau pieno, daugiau mėsos. Med

vilnės didelis derlius reikš didęsnį kiekį žmonėms dra
bužių. . ‘ •

KALBANT APIE GELEŽINĘ UŽDANGĄ
KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS vyriausybė 

sutiko vizuoti pasus tų amerikinių korespondentų, ku
rie norėtų į Kiniją atvykti.

Bet mūsų šalies valstybės departmentas pasakė, kad 
jis -atsisakąs duoti pasus bet kuriam korespondentui, 
bet kuriam asmeniui, trokštančiam vykti į Kinijos Liau
dies Respubliką! \

r

Taigi, tie, kurie dažnai plepa zapie “geležinę uždan
gą/’ dabar turėtų atsakyti: kieno ši uždanga, kurią 
valstybės departmentas uždaro kelią korespondentams į 
Kiniją vykti?

2 pusi.—Laisvė (Liberty)-Ketvirtad., Rugp. (Aug.) 9, 1956

Pakeičiant antrašą
I •.

Prašome dienraščio skai
tytoj y, persikeliant į naują 
gyvenimo vietą, mažiausia 
savaitę iš anksto prisiųsti 
antrašo pakeįtimą.

Antrašai yra keičiami tik 
kartą j savaitę. O po nau
ju antrašu dažnai ir ipaiš-, 
tas sutrukdo keldtą dieną 
iki pristato a d r e s a n t u i> 
Laisvę. Todėl pasidaro di
doka spraga iki gauna Lais
vę antrašą pakeitęs asmuo.

. ' ___ l.aksves Aditt. _

Atsiprašau, kad rašau ilgą 
laišką apie save

Rašau todėl, kad matau, 
jog daug draugų ir net tūlos 
kolonijos susirūpinę dabarti
ne mano padėčia. Už tai, ži
noma, esu labai ir labai vi
siems dėkingas. Bandžiau 
pats savyje labai susikaupti 
ir nieko nevarginti savo asme
nišku nuotikiu. Bet draugai 
worcesterieciai pirmutiniai pa
stebėjo mūsų parengime ba
landžio 22 d. Apie tą patį 
laiką draugas Penkauskas iš
kėlė per “Laisvę” apie mano 
padėtį. Bet, tai buvo tik pra
džia ; visai netaip blogai. Dar 
šiaip taip galėjau pirminin- 
kaut minėtam parengime. Bet 
po to greit blogėjo mano 
padėtis. Nebesugebėjau 
apie tą gražų parengimą 
rašyti.

Buvau “Laisvės” pikniko 
rengimo komisijoj su draugu 
Jurgiu Šimaičiu,, bet jam vie
nam teko viską rašyti apie 
rengiamą pikniką ir kitus dar
bus atlikti, kas lietė tą komi
siją. Matant, kas su manimi 
darosi, toks moralis slėgimas 
mane spaudė, kad aš nebera
dau nė kame nusiraminimo. 
Rūpinaus, kas bus su manim 
ateityje, kuomet taip greit 
genda mano kairioji ranka ir 
labai bijojau, kad tas nepa
kenktų mano mylimai drau
gei Reginai. Juk ji pati tik 
neseniai pasitaisius sugrįžo iš 
ligoninės ir čia dabar viska
me turi man patarnauti. Už 
visą neatliktą pareigą labai 
atsiprašau ir dabar dvasiniai 
esu sutvirtėjęs neblogai. Bet 
vistiek pati buitis neaiški: ar 
mane visą taip paralyžiuos — 
beskausmis paralyžius. Bijau 
prarasti ir dešinę ranką.
Buvau baisiai sužalotas

Po ilgo tylėjimo 
tenka prabilti

Didžiai gerbiama dienraš
čio redakciją:

Nors jau ir dešines mano 
rankos nykštis pradeda pras
tai veikti — sunku plunksną 
suvaldyti — ją paspausti, ta
čiau betylėdamas matau, jog 
tyla jokio klausimo neišriši, 
tad kiek galėdamas noriu šį 
tą pasisakyti raštu.

“Laisvės” finansinis vajus 
sukėlimui $15,000 dienraščio 
išlaikymui yra svarbiausias iš 
visų: sv.arbiųjų klausinių. Nea
tidėliotinas reikalas!

šiuę laiku kiti reikalai gali 
būt laikinai atidėti kitam kar
tui, o dabąr reikalingas visuo
tinas susikoncertavimas ir vis
kas turi uiti į $15,000 dienraš
čio fondą. Visi parengimai ir 
aukos turėtų būt tik tam tiks
lui, pakol “Laisvės’’ ir “Vil
nies” užlaikymui finansiniai 
fondai bus garbingai užbaig
ti.

Manau buvo klaida, kai 
“Laisvės” finansinio vajaus 
pailginimui tik kelios dienos 
teduota. Reikėjo duoti visą 
mėnesį matant, jog iki skir
tam laikui tik pusė sumos te- 
sukelta. Drg.' Skliutas gerai 
pastebi. ,

Draugai, visuomet pabaiga 
vajaus yra sunkesnė negu pra
džia, todėl visi veikėjai, skai
tytojai ir šviesesnės ateities 
trokštanti žmonės privalo ir 
poilsio laiku’ nenurimti nesi- 
darbavus tam dideliam reika
lui. Juk tai reikalas, kuris 
laukti hegali.

Mane vargina .didelis nera
mumas, kad šiame vajuje jau 
nebegaliu prisidėti prie šio 
taip svarbaus darbo! O būda
vo dalelę aukų ir aš surink
davau, bent pagelbėdavau su
kelti vietinę kvotą.
Kreipiuosi į draugus

Draugai lowellieciai,
ir visi kiti. Mane sunkus liki
mas sulaikė’ M nebegaliu iš 
namų išeiti, hebesusitinkame 
pasidraugauti ir rimtesnius 
klausimus apkalbėti, kaip bū
davo pirmiau, tačiau “Lais
vės” vajaus klausimas yra la
bai rimtas; dar daug trūks
ta į laikraščio išlaikymo dien
raščiu fondą, todėl jūs drau
gai ir draugės, aukokite, kad 
ir po antrą kartą, kiek jūs 
manote .yra verta, kad dien
raštį palaikyti.

Galima spręsti, jog mažai 
kas iš skaitytojų tegali nusi
skųsti, kad pinigų trūksta. 
Ko mums ‘senajai kartai jau 
trūksta, tai daugmeninio gy
venimo. Nes jau didžiąją da
lį savo gražaus amžiaus atgy
venom ir jąu dauguma iš mūs 
susilaukėm “rudenėlį”.

Nieko į kapus su savim ne- 
nusinešime. O ką įdėsime į 
kultūrinį gyvenimą, tai visą 
likusį amžių jausimės sąžinės 
tyrumą, kaip ir pridera pa
žangiam žmogui.
Mūsą našta

v Vistiek dar tūkstančiai . lie
tuvių dar skaito pažangią 
spaudą. Skaito ją pažangie
čiai, religiniai žmonės ir kito
kį. Skaito “Laisvę”, “Vilnį” 
iy “Liaudies Balsą” žmonės, 
kurie tik nori matyti teisingus 
padavimus iš pasaulio arenos. 
Vieni tiesiog prenumeruoja 
viršminėtus laikraščius, gi ki
ti prašo pas skaitytojus, kad 
duotų jiems pasiskaityti. Tai 
geras reiškinys.

Suprantama, palyginus su 
-praeičia, dabar skaitytojų 
daug sumažėjo, nes senoji lie
tuvių karta žymiai išretėjo. Ir 
todėl laikraščių palaikymo 
našta sunkiau’ gula ant liku
sių tūkstančių gyvųjų. Bet ta 
našta vistiek nepersunki pa
lyginus su tuo /sunkumu, kokį 
jaustumėm leidus sustoti ėjus 
kuriam nors pažangiam laik
raščiui. Juk toje srityje, ku
rioje laikraštis užsidarytų 
žmonės pasijustų gyvfeną, 
kaip belahginės šviesos. Už 
tad neleiskime užgęsti tam 
žyburiui, kuris visą mūsų gy- 
v.ehimąnu šviečia
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reikalingas daiktas. Nežino
jau, kaip gyventi ir ką' pra
dėti. Negalėjau
nei ką sakyti savo moteriai ir 
atsakyti į mažos 
klausimus: 
vaikščiosi, papa?
linksmai pasitikdavo kiekvie
ną vakarą iš darbo grįžtant. 
Tada sutruko mano visos gy
venimo svajonės ir ryžtingu
mas grumtįs su gyvenimo au
dromis. Vien begalinis nusi
vylimas viešpatavo ir nepa
liaujančios bangos visokiausių 
minčių mane nepakenčiamai 
slėgė.

Jeigu ne 
įsitikinimas 
sės icįčją; 
etraugai ir

Ameriką; jeigu ne tos 
gyvenimo paramai ir 
jei ne tūkstančiai taip 
raminančių laiškų ir 

tai 
kaip būtumėm

susigaudyti

Adeliukės
Kaip tu dabar

?” Ji mane

pirmesnis stiprus 
j darbininkų kla- 
jeigu ne idėjos 
draugės per visą

uz-
Dakta-

plačią 
aukos 
šimtai 
šiltai
širdingiausių užuojautų, 
aš nežinau, 
gyvenę ir iškentėję tuos var
gus? Kaip aš būčiau gyvenęs 
taip ilgai ir susilaukęs jau be
riedančius septyniasdešimtus 
metus ?

Per ilgus metus taip pri
pratau vargti, kad jau ir ne
bejaučiau, kad vargstu. Ne
turėtų žmogus niekuo nepra
sižengęs taip daug nukentė
jęs ir dar taip daug visą gy
venimą vargti. Nėra kur gy
venti, tenka prisiglausti prie 
kitų, kur/r be to susispaudi
mas.

Labai daug vaikščiojau su 
medinėm kojom, stipriai pasi
remdamas ant dviejų lazdų. 
Stipriau rėmiaus ant kairės 
rankos, nes kairės kojos kaip 
ir nelikę visai, gi dešinės ko
jos turiu dar klupstį — 
tenka mažiau remtis,
ras sako, užtad^ kairės rankos 
nervas tapo greičiau pažeis
tas. Jis stebisi, kad aš tokiu 
būdu (mat, kiti geriau pasi
renka eit ant kriukių po pa
žastim ir jie taip išsimokina 
vaikščioti), taip ilgai galėjau 
vaikščioti. Bet šitokiu būdu 
daug patogiau, . jei nori vi
sur dalyvauti ir nedraskai siu
to pažasčių. O dar kiti ir ne
gali išmokti šitokiu būdu — 
tik ant lazdukių.

Per visa ta laika dalyvau
davau visur: šimtuose susirin
kimų, parengimų, visokiuose 
suvažiavimuose ir kiekviena
me reikale, nes jaučiau, kad 
tai mano pareiga taip daryti. 
Niekas ir niekad man nebuvo 
persunku; Vis stačiau pirmoj 
vietoj reikalą, o ne savo nuo
vargį. Ir aš.tuomi 
si, kad galėjau tą 
pailsimo iki dabar 
įvykiui su ta mano
tik su ja nieko daryt negaliu, 
bet dėlto ir eiti nebegaliu. De
šiniosios rankos nykštis irgi 
nebeturi reikiamo stiprumo, 
bet kol kas dar vartoju.

Pereitų metų pradžioje jau 
•pajutau, kad mano kairės 
rankos nykštis neturi gana 
pajėgumo, kur man reikia pa
vartoti.
lipant 
laiptais,

džiaugiuo- 
daryti be 
vėliausiam 
ranka. Ne

idė-

kart
9 d.

Gruodžio 18 d., 1922 
tais, važiuojant man į darbą, 
išpuoliau pro traukinio atda
rus vartelius nuo platformos. 
Tuo laiku traukinio laiptų 
kampas, ar kas ten kitas už
kabino už mano drabužių — 
storo over koto kišenės ir taip 
vilko mane virš 300 yardų to
lio,— sukdamas ir trankyda
mas per gelžkelio špaltus ir 
kas ten nepakliuvo prieš ma
ne. Labai mane sužalojo: ko
jų aštrūs kaulų galai buvo (iš
varyti iš blauzdų, kaip pasa
koja kiti, kurie mane gulintį 
kraujuose apžiūrinėjo. A$ 
pats nieko nejaučiau, nes 
vau be sąmonės. Mano 
bams nu plyšus, traukinys 
liko mane vietoje, o pats 
važiavo į netolimą stotį,
ten žmonės subėgo žiūrėt įvy
kio.

Pasekmėje to abi kojos ta
po ligoninėje nuplautos per 
šešias operacijas. Aš. atgavau 
sąmonę tik po 5 savaičių nuo 
to įvykio. Ir tada tik sužino
jau, kad abiejų kojų nebėra. 
O galva, nugara ir alkūnė, ^os 
pačios kairės rankos, buvo ir
gi sudaužyta, sužalota ir da
bar tie randai pasilikę. Išbu
vau ligoninėje 6 mėnesius.

Gelžkelio kompanija nepri
siėmė kaltės už laikymą trau
kinio atdarų vartelių. Kalti
no mane, kad kam aš išėjau 
ant platformos traukiniui ei
nant ir tuomi pridariau daug 
nesmagumo jiems.
Prasidėjo mano didieji vargai

Grįžau namo iš ligoninės 
geg. 12 d., 1923-ių metų, be 
nieko — tik su vienu klups
čiu — su viena trumpakelie- 
ne; su dar neužgijusia žaizda 
nugaroje ir alkūnėje. Dar 3 
mėnesius išgulėjau lovoj na
mie, kol užgijo nugara. Nuo 
tada prasidėjo mūsų didieji 
vargai. " 
n as — 
r ėjome 
Adelę, 
Charles žusinu ir auginą dvi 
•mergaites ir berniuką. Mes 
gyvenam prie jų prisiglaudę, 
—duoda mums kambarį, 14 
Madisom.St., Lowell, Mass.

Pąrgiąžęs iš ligoninės tokioj 
padėty, jaučiaus, kaip nebe* 

i- '

darbo. Mano mylimiausia — 
Literatūros Draugija, kuriai 
aš nepraleisdavau nei ma
žiausios progos nepasidarba
vęs. žinoma,/praeities darbai ‘ 
mane patį dkbar stiprina ir, 
neleidžia pulti į perdidelį su- 
siminimą. Mūsų didžioji 
ja mus visur stiprina.
Pas gydytoją

Matydamas, kad kas 
eina blogyn, kovo mėn.
1956 metais, nuėjau pas gy
dytoją. Išegzaminavęs mane 
visą: širdį, kraujo spaudimą 
ir kitką, išklausinėjęs mano 
praeitį, pagyrė, kad negeriu 
ir nerūkau' — labiausia pripa
žino, jog esu labai stiprus 
žmogus. O rankos nuo per
daug metų sunkaus rėmimosi 
ant lazdų tapo delno nervai 
sutrėkšti ir nuo To įsigavo 
kaip ir nervų pardlyžius. Lie
pė kuo mažiausia remtis ant 
lazdų. Išrašė man dvejopų K 
vaistų. Vartojau1 juos kas ry- 
tas ir vakaras per 4 mėnesius. 
Bet dabar po keturių mėnesių 
tokio gydymo jau ir per riešą 
kairės rankos nebevaldau. 
Nieko su ta ranka nebegaliu 
paimti, laikyti nei kitaip pa- 
sigelbčti jokiam reikalui. Bet 
dabar jau ir dešinės rankos 
nykštis darosi bejėgis— sun
ku rašyti, negaliu plunksną 
paspausti.

Dabar jau daktaras patvar
kė, liepos 31 d., eiti į ligoninę, 
Lowell General Hospital, bet 
tą dieną nebuvo tuščios lovos, 
tai tenka palaukti, kada bus. 
Ligoninėj nuims ex-ray nuo
traukas ir gal parodys kitokią « 
priežastį. Ir šiaip praves pil-Mj 
ną egzaminavimą viso kūno. 
Ligoninėj reikės išbūti nema
žiau vienos savaitės. Atsi
prašau. Tik dabar telefonu 
pašaukė, jog turiu vakare va
žiuoti ligoninėn.

šiuomi baigiu rašyti šį nuo
bodų, ilgą laišką. Labai ačiū 
draugams worcesterieciam'per 
J. Luką už aukas; draugėms 
čereškienei, Kukaitienei ir ki
tiems montelliečiam už aukas. 
Ypatingai už stambesnę auką 
Jonui Stoškui, Petrui Galiniui, 
Charles K. Urbonui, Yvone 
Niaurai, Juozui ir draugei 
Masteikams, ’

Dėkui drgg. Marijonai 
Vincui Vilkauskams. Taipgi 
ačiū už stambią dovaną idėjos 
draugei Lil. Kavaliauskaitei, 
kurią tik dabar' gavau . kartu 
ir giliausią -užuojautą, kokią 
tegali išreikšti tik idėjos drau
gai.

Vėliausiai draugai Krau
li auskai iš Lawrence su’ vieti
niu drg. Blažoniu mane at
lankė. Jie mėgino priduoti 
man kuo daugiausia ištvermės, 
kas mane nemažai ir sustipri
no. .Mane daug sužavėjo pri
siųsta iš L.D.S. 12-ojo Seimo 
raminanti telegrama. Vėliau 
atsilankymas pas mane bran
gaus svečio, Jono Mažeikos, 
čikagiečio, su draugais Vil
kausimais. Draugo A. Bimbos 
krislai ir draugo R. Mizaros 
Krislai tai tikrai parodė, joftį 
draugai 
nėra 
bai!

u urnai pcuuuv, jvrt 
manęs neužmiršo ir- 
nusiminti. Ačiū la-

Y? $ 
m

Tada buvau dar jau- 
35 metų amžiaus. Tu- 
3-jų metų dukrelę 
kurį yra vedusi su

Būtent, lapkričio 8, 
išoriniais ligoninės 
kur buvo mano r'io- 

terfs, įsikabinus šalinio rams
čio mano ranka manęs neiš
laikė, kaip visados Ir aš nu
virtau. Nežinojau, kodėl gi aš 

| neišsilaikiau. Tačiau nieko 
neskaudėjo ir nieko blogo ne
jaučiau. Tai buvo nykštis, ne
betekus pajėgumo, kad tvir
čiau įsikabinti. Už savaitės, 
kitos, jau pradėjo kiti pirštai 
silpnėti — sunkiai bevaldomi. 
Jčet be jokio skaudėjimo nė 
sukimo.

Ne tankiai alaus išsigerda- 
vau pirmiau su draugais suė
jęs, bet dabar jau virš ketu
rių metų visai nebegeriu. Vie
nok man norėdavosi nueiti į 
-pažangiečių klubą, kad pasi
matyti su reikalingais žmonė
mis ir dalyvauti susirinkime, 
bet greit nebegalėjau lazdos 
išlaikyti rankoje. Net ir nuva
žiavus prie durų nebepajėgiau 
į svetainę įeiti. Su skausmu 
širdyje ir audra mintyse suti
kau tą skaudų momentą, kuris 
vertė mano pasiduoti likimui. 
Nebėra man susirinkimų, ne
bėra progų su draugais rišti 
visuomeninius reikalus, bei 
prisidėt prie organizacinio

I

Jonas fK.arsonas
Lowell, Mass.

Philadelphia, Pa
PRANEŠIMAS

čia netikėtai staiga susirgo 
draugė Paulina Wialantiene 
(WąiantL/

Randasi St. Luk ligoninėj, 
Franklin ir Thompson Sts. Tu
rėjo operaciją rugpjūčio 4 d. 
Operacija nebuvo pavojinga, 
dabar jaučiasi neblogai.

Ligoninėje gal teks pabūti 
bent porą savaičių. Kas turi- - 
te laiko, nepatingėkite atlan
kyti. Lankymo valandos nuo 
2 P. M. iki 9 vai. vakaro. 
Vieta: Room 101. *

Linkiu draugei* P. Walan1 
pasveikti.

Anna Zalner

greit

Ar jau užsisakėte Seno Vin
co poezijos knygą?

Kaina $100. į-1

\



Guy de Maupassant

MIS HARIET
4 (Tąsa)

f Raudonas rutulys iš lėto 
vis leidos ir leidos. Veikiai 
jis palietė vandenį, kaip tik 
už nejudamo laivo, kuris 
žėrinčios saulės fone pasi
rodė tarytum ugnies rė
muose. Okeano ryjamas, jis 
pamažu grimzdo. Buvo ma
tyti, kaip jis nėrė gilyn, 
mažėjo ir pagaliau dingo. 
Tik mažo laivelio siluetas 
vis dar teberyškėjo auksi
niame dangaus tolyje.

Mis Hariet sužavėtom akim 
žvelgė į žėruojantį saulėlydį.

• Ir jį tikriausiai degė nesuval
domu noru apglėbti dangų, 
jūrą, visą horizontą.

Ji sumurmėjo:
—O! aš mylėjo... mylėjo... 

lalėjo...—Aš pastebėjau Aša
ras jos akyse; Ji tęsė toliau:

—Aš norėtų būti maža 
paukštele, kad galėtų nu
skristi į padanges.

Ir ji vis tebestovėjo, kaip 
jau dažnai esu ją matęs, lyg 
įsmeigta Į kranto uolą, visa 

, raudona, apsisiautusi savo 
purpurine skara. Man užėjo 
noras padaryti savo albume 
jos eskizą. Tai būtų tarytum 
kokia ekstazės karikatūra.

Aš nušigręžiau, kad ne
prasijuokčiau.

Paskui ėmiau su ja, lyg 
su draugu, šnekučiuoti apie 
tapybą; aš kalbėjau apie to
nus, atspalvius, kolorito ryš- 

j^kumą, vartodamas specialius 
’terminus. Ji atidžiai klausėsi, 
suprasdama mane, stengda
masi atspėti miglotą žodžių 
prasmę, pagauti mano mintį. 
Laikas nuo laiko ji pratarda
vo :

—O! aš suprato, aš supra
to. Tai labai. įdomus.

Mudu grįžome namo.
Rytojaus dieną, pamačiusi 

mane, ji greitai priėjo pa
spausti man rankos. Ir mudu 
tuojau susidraugavome.

Tai buvo šaunus sutvėri
mas, kurio sieloje tarsi buvo 
spyruoklė, staiga stumdavusi 
ią į entuziazmą. Jai trūko 
pusiausvyros, . kaip ir visoms 
moterims, pasilikusioms mer
gelėmis ligi penkių dešimtų 
metų. Ji atrodė sukempėjusi 
savo prarūgusioje nekaltybė- 

. je; bet jos širdis buvo išsau
gojusi kažką labai jauno, 
liepsningo. Ji mylėjo gamtą 
ir gyvulius egzaltuota meile, 
susifermentavusia, kaip per
daug senas vynas, jausmin
ga meile, kurios ji niekad ne
buvo dovanojusi vyrarhs.

i Iš tikro, kai ji matydavo 
žindančią kalę arba kumelę 
bėgiojančią pievoje su kume
liuku prie kojų, arba lizdą, 
pilną mažų cypiančių paukš- 

) —čiukų prasižiojusiais snapais, 
didžiulėmis galvomis, plikais 
kūneliais, — ji virpėdavo iš 
begalinio susijaudinimo.

Vargšės vienišos būtybės, 
liydnos viešbučių klajotojos, 
Vargšės juokingos ir pasigai
lėtinos būtybės! Aš pamilau 
jus nuo tada, kai pažinau šią 
anglę!

Veikiai aš pastebėjau, kad 
ji nori man kažką pasakyti, 
bet nedrįsta, ir man patiko 

/ tasai jos drovumai. Kai rytą 
T aš vykdavau su savo dėže ant 
S pečių, ji lydėdavo mane ligi 

galo kaimo, matyt, pilna ne
rimo, ieškodama žodžių, kaip 
čia mane užkalbinti. Paskui 
staiga ji pamesdavo mane ir 
skubiai nueidavo Šalin šokuo
jančiu savo žingsniu.

Vienąkart pagaliau ji įsi- 
' drąsino:

—Aš norėtų pamatyti, kaip 
-Jūs tapote paveikslai? Ar ga
lima? Tai man buvo labai 
įdomus.

Ir ji paraudo, lyg ištarusi 
ypatingai drąsius žodžius.

(įl'Aš ją nusivedžiau ' į Mažą- 
'Vįt Slėnį, kur buvau pradėjęs 
, didelį etiudą.

Ji stovėjo užpakaly manęs 
ir su įtemptu dėmesiu sekė 
visus mapo judesius.

Paskui staiga, lyg bijoda
ma varžyti mane, tarė man 
"dėkui” ir nuėjo.

Bet-netrukus ji labiau su 

manim apsiprato ir kasdien 
mane lydėdavo su regimu pa
sitenkinimu. Ji nešdavosi po 
pažastim savo sudedamą kė- 
dukę nieku gyvu neleisdama 
jos nešti man, ir atsisėsdavo 
šalia manęs. Taip ji praleis
davo ištisas valandas nejudė
dama ir be žado, sekdama 
akimis kiekvieną mano teptu
ko brūkšnį. Kai man pavyk
davo sudaryti nelauktą ir tik
rą efektą plačia dėme dažų, 
grubiai uždėtų su peiliu, jai 
nenoroms išsiverždavo tylus 
“o”!, reiškiąs nustebimą, 
džiaugsmą ir susižavėjimą. Ji 
jautė nuolankios pagarbos 
jausmą mano paveikslams, 
jautė beveik religinę pagarbą 
šiam žmogiškam sugebėjimui 
atkurti bent dalelę dieviškojo 
veikalo. Mano etiudai jai at
rodė it šventieji paveikslai; ir 
kartais ji užsikalbėdavo su 
manim apie dievą, mėginda
ma mane atversti į tikėjimą.

Ak, ir keistas gi buvo tas 
jos dievas—savotiškas kaimo 
filosofas, be didelių išmonių 
ir be dideles galios, nes jinai 
visada vaizduodavosi jį liū
dintį dėl padarytų jo akyse 
neteisybių, tarsi jis nebūtų 
galėjęs jų sukliudyti. Ji buvo, 
tarp kitko, geriausiuose san
tykiuose su juo ir~netgi atro
dė lyg kokia jo paslapčių ir 
jo sielvartų, patikėtinė. Ji sa
kydavo : “Dievas to nori” ar
ba “Dievas to nenori”, lyg 
seržantas, pareiškiąs naujo
kui: “Pulkininkas įsakė”.

Ją ligi širdies gelmių grau
dino mano neišmanymas apie 
apvaizdos siekimus, kuriuos 
ji stengėsi man atskleisti; ir 
aš kasdien rasdavau savo ki
šenėse, numestoje skrybėlėje, 
dažų dėžėje, savo nublizgin
tuose batuose, rytmetį padė
tuose ties durimis, — šių die
vobaimingų brošiūrėlių, ku
rias ji neabejotinai gaudavusi 
tiesiog iš rojaus.

Aš su ja elgiausi kaip su 
sena drauge, buvau atviras ir 
nuoširdus. Bet veikiai aš pa
stebėjau, kad jos laikysena 
kiek pasikeitė. Pačioj pra
džioj aš nekreipiau į tai dė
mesio.

Kai aš dirbdavau savo slė
nyje ar kelio įduboje, ji neti
kėtai pasirodydavo, eidama 
savo skubiu ir šokinėjančiu 
žingsniu. Ji staiga atsisėsda
vo greta manęs, uždususi, ta
rytum baisiai susijaudinusi. Ji 
būdavo visa raudona, kaip es
ti raudoni tik anglai ir niekas 
kitas pasaulyje; paskui nei iš 
šio nei iš to ji pablykšdavo 
lyg žemė, taip jog atrodyda
vo, kad jinai tuoj apalps. Ta
čiau pamažėle ji atgaudavo 
savo įprastą veido spalvą ir 
vėl imdavo šnekėti.

Bet ūmai ji nutraukdavo 
kalbą vidury sakinio, pašok
davo iš vietos ir nubėgdavo 
taip greitai ir taip keistai, kad 
mane pagaudavo nerimas, ar 
tik aš nebūsiu padaręs ko 
nors, kas galėjo jai nepatikti 
'ar ją įžeisti.

Pagaliau aš ėmiau galvoti, 
kad tai, tur būt, jos įprastos 
manieros, kurias ji, mane 
gerbdama, matyt, šiek tiek 
buvo pakeitusi pačioje mūsų 
pažinties pradžioje.

Kai ji po savo tolimų vaikš
tynių grįždavo į fermą vėjuo
ta pakrante, josios ilgi, įvijai 
susukti plaukai dažnai būda
vo išsivinioję ir kabodavo, ta
rytum būtų trūkusi jų spy
ruoklė. Anksčiau; ji nė kiek 
dėl to nesirūpindavo ir nesi
varžydama sėsdavos prie sta
lo, brolio vėjo sutaršyta gal
va.

Dabar gi ji dar užbėgdavo 
į savo kambarį sutvarkyti 
“karulių’* — taip aš vadinau 
jos šukuoseną; ir kai aš jai 
sakydavau su familiariu ga
lantiškumu, kuris ją visuo
met kiek užgaudavo: “šian
dien jūs graži kaip žvaigždė, 
Mis Hariet”, —* jai, lyg jaunai 
penkiolikametei merginai,
kraujas truputį nutvieksdavo 
skruostus. į ( >

Po to ji vėl tapo visiškai 

laukinė ir neateidavo pasižiū
rėti, kaip aš piešiu. lAš pa
maniau : “Tai laikinas daly
kas, tai praeis”. Bet tai 
anaiptol nepraėjo. Kad dabar 
aš ją užkalbindavau, ji man 
atsakydavo arba pabrėžtinai 
abejingai, arba su nuslėptu 
pykčiu. Ji pasidarė ūmai ne
kantri, nervinga. Dabar aš 
ją matydavau tik prie stalo, 
ir mudu nebesišnekėdavome. 
Aš tikrai maniau, kad kuo 
nors ją būsiu įžeidęs, ir sykį 
vakare paklausiau:

—Mis Hariet, kodėl jūs ne
sate su manim tokia, kaip 
anksčiau ? Kuo aš jums nusi
žengiau ? Jūs teikiatd man 
daug sielvarto.

Ji atsake apmaudžių ir sy
kiu labai juokingu tonu:

—Aš visuomet su jumis 
toks, kaip ir anksčiau. Tas 
yra netiesa, netiesa.

Po to ji nubėgo ir užsidarė 
savo kambary.

Kartais ji žiūrėdavo į mane 
kažkaip keistai. Aš nuo to 
laiko dažnai sakydavau sau, 
kad šitaip, tur būt, žiūri my
riop pasmerktieji, kai jiems 
paskelbia, jog atėjo jų pasku
tinė diena. Jos žvilgsnyje sly
pėjo lyg ir kokia beprotybė, 
mistiška ir pašėlusi beproty

Aš išsyk pažinau šitą vir- ( 
pūll, nes pats nekartą esu fi 
patyręs. Ak, tašai meilės vir
pesys moters, vis viena, ar 
ji. penkiolikos ai* penkiasde
šimties metų, ar ji prasčiokė 
ar dama, —man nueina tiesiai 
į pačią širdį, ir aš jį tučtuo
jau suprantu.

Ji, vargšė, visa drebėjo, 
krūpčiojo, beveik alpo. Aš 
tai mačiau. Ji pasišalino, ir 
aš nepratariau jai nė žodžio, 
visas nustėręs, it regėdamas 
stebuklą, ir nusiminęs, lyg 
būčiau padaręs nusikaltimą.

Aš negrįžau namo pusryčių. 
Nuėjau pasivaikščioti krantu; 
man norėjosi ir verkti ir juok
tis ; šis nuotykis man atrodė 
drauge komiškas ir apgailėti
nas, aš pats jaučiausi juokin
gas ir sykiu supratau, kad ji 
beprotiškai nelaiminga.

Aš klausiau pats save, kaip 
man pasielgti.

Nutariau, kad man nieko 
nebelieka, kaip tik išvažiuoti, 
ir aš ryžausi tai padaryti ne
delsdamas.

Rraklajojęs ligi vakarienės, 
kiek nuliūdęs, kiek užsisvajo
jęs, aš grįžau įprastu laiku 
namo.

(Bus daugiau)
bė; ir jamd buvo dar kažkas 
kita, kažkokia karštligė, kaž
koks beviltiškas nenumalšina
mas troškimas ir sykiu bejė
giškas troškimas kažko neį
vykdomo, nepasiekiamo. Man 
taipogi atrodė, kad joje vyks
ta grumtynės, kad jos širdis 
kovoja su kažkokia nežinoma 
jėga, kurią ji norėjo sutram
dyti, o gal ir dar kas kita. . . 
Nežinia kas. .. nežinia. . .

III
Iš tikro, tai, ką aš netrukus 

patyriau, mane gerokai nu
stebino.

Jau kurį laiką aš dirbau 
kas rytas nuo pat aušros prie 
vięno paveikslo, kurio siuže
tą štai koks:

iii, siaura loma tarp dvie
jų šlaitų, apaugusių krūmokš
niais ir medžiais, tęsėsi tolyn 
ir nyko, skęsdama tuose pie
niškuose garuose, toje vatoje, 
kuri kartais plevena virš slė
nių, brėkštant dienai. Ir šioj 
tirštoje, bet perregimoje ūka
ną! e — greičiau galėjai tai 
nuspėti negu įžvelgti akimi— 
dvi žmogystos, vaikinas ir 
mergina, apsikabinę, susi
glaudę, jinai pakėlusi galvą 
į jį, o jis pasilenkęs prie jos, 
lūpos prie lūpų.

Pirmasis saulės spindulys, 
prasiskverbęs tarp Šakų, smi
go pro šį apyaušrio rūką, su
teikdamas jam rausvą atspal
vį užpakaly įsimylėjusios po
relės, driekdamas jos neaiš
kius šešėlius sidabrinėje švie
soje. Tai buvo dailu, dievaži, 
labai dailu. 1

Aš dirbau pašlaitėj, kuri 
leidžiasi į mažąjį Etreta slė
nį. Laimei, šį rytą kaip tik 
buvo tokia plevenanti ūkana, 
kokios man reikėjo.

Kažkas iškilo ties manim, 
tarytum vaiduoklis; tai buvo 
mis Hariet.

Išvydusi mane, ji norėjo1 pa
bėgti. ^et aš ją pasišaukiau, 
surikęs:

—Eikit čia, eikit čia, pa
nele! Aš turiu jums mažą 
paveiksliuką.

Ji prisiartino lyg ir nenoro
mis. Aš atkišau jai savo eski
zą. Ji nieko nepasakė, bet il
gai žiūrėjo į paveikslą neju
dėdama—«ir staiga pravirko. 
Ji verkė, nervingai trūkČio- 
daiųa, kaip žmonės, kurie 
veltui stengėsi pažaboti savo 
ašaras ir pagaliau atsiduoda 
joms, nors vis dar bando val
dytis. Aš pats, sugraudintas 
jos nesuprantamo sielvarto, 
pašokau ir pagriebiau ją mei
lingai už rankų, pagailas to 
staigaus susijaudinimo, taip 
būdingo kiekvienam prancū
zui, kurs veikia greičiau, ne-, 
gu mąsto.

Kelias sekundes ji laikė sa- 
jVO rankas manosiose, ir aš 
pajutau, kaip jos virpa, ta
rytum visi jok nervai būtų, su
krėsti. Paskui ji ūmai atėmė 
arba, tikriau sakant, traukte 
ištraukė savo rankas.

Wilkes-Barre, Pa. -
Rugpiūčio 7 d. mirė Vincas 

Rumžys, namuose, po 49 
North Hancock St.

Laidotuvės įvyko ketvirta
dienį, rugp. 9., iš Charles Lie- 
gus koplyčios, 298 E. South 
St., Wilkes-Barre, Pa., 10 vai. 
ryto į Tautiškas kapines. Ve
lionis buvo L.D.S. 7 kp. narys. 
Jis paliko nuliūdime brolį Jo
ną.

šią žinią Laisvei pranešė 
telefonu B. Radzevičius, Wil- 
kes^barrietis, kuomet trečia
dienio laida buvo prese.

Jei Tamsta negali gauti 
Laisvei naujo skaitytojo, lai 
nors stambesne auka paremk 
biudžeto sukėlimą.

Amatininkai, pajiežkodami 
darbų, praneškite per Laisvę 
ir gausite pasiūlymų. Kaina už 
paskelbimą žema.

B LIETUVOS
Kolūkiečių ekskursija 
į Latviją

KAPSUKAS. — Praėjusiais 
metais grupė Latvijos TSR 
Ogrišo rajono “Lačplėsio” 
kolūkio narių lankėsi rajono 
kolūkiuose. Pas Tarybų Lat
vijos pirmaujančio kolūkio 
kolūkiečius šiomis dienomis 
svečiavosi Kapsuko rajono 
žemdirbių ekskursija. Černia
chovskio vardo ir “Nauju ke
liu” kolūkio nariai ekskursi
jos metu susipažino su latviųv 
kolūkiečių darbo patyrimu.

Koresp.

---------

Trijų Aktų Komedija

LAPKUS
Liaudies Teatras bus pasiruošęs anksti šį rude

nį su šiuo veikalu ne vien tik savo kolonijoj, bet 
ir plačiau apvažinėti. Veikalas įdomus, dalyvauja 

tik penki asmenys.

. REŽISIERIUS JONAS VALENTIS

\ Jau sekamuose miestuose susitarta vaidinti:
New Haven, Conn*—Rugsėjo (Sept.) 23 d.
Wilkes Barre, Pa.—Rugsėjo (Sept.) 30 d.
Richmond Hill, N. Y.—Spalių Oct.) 7 d.

Elizabeth, N. 'J., Spalio-Oct. 13) d.
Montello, Mass., Spalio-Oct. 20 d.

CLEVELAND, OHIO 
Svarbus Įvykis—

USNYNE
Modeminė Lietuvos Istorija Poemoje 

Tai žmogaus Sielą Jaudinantis Kūrinys!

SPAUDOS PIKNIKAS
Įvyks prieš Labor Day šventę

Rugsėjo 2 September

Paraše Žymusis Lietuvos Poetas

Teofilis Tilvytis
J. Rūbo Parke 
Prie 422 kelio

Gyvai atvaizduojama kaip Lietuvai tapus ne
priklausoma, godūs ant turto elementai, po prie
danga patriotizmo, puolėsi ten išnaudoti liaudį. 
Lobo ir be žmoniškumo atodairos vis daugiau 
glemžėsi turto.

Prašome visų įsitėmyti dieną ir vietą, kada ir 
kur piknikas Įvyks. Kviečiame visus atsilanky
ti į šį taip svarbiam tikslui pikniką? Čia turė
site daug' malonumo sau ir paremsite spaudą 
finansiniai.

Rengėjai

Visokie savanaudžiai, svietiškiai ir kunigai 
veržėsi į valdžią, steigėsi biznius, nubiedniejau
tiems bruko paskolas, o vėliau už paskolas ati
minėjo ūkius, miestuose namus ir kitokį turtą.

Mažažemiai' valstiečiai ir darbininkai buržua- 
iZinėje Lietuvoje, spekuliantų buvo nustumti į 
vergiją ir nepakenčiamai skaudų skurdą, —nu
rodo poetas Tilvytis.

Pagaliau, skurdo ir priespaudos nebepakęsda- 
ma pavergtųjų minia, vadovybėje komunistų 
partijos sukyla; nuverčia Smetonos fašistinį re
žimą, įsisteigia liaudies valdžia ir kuriama so
cialistinė santvarka.

160 Puslapių. Kaina tik $1.00 

Užsakymus Prašome Siųsti:

LAISVĖ
11042 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

BE ATIDĖLIOJIMO UŽSISAKYKITE

SENO VINCO POEZIJOS KNYGA
Užsisakydami jo poezijos Įmygą pagerbsite 

ilgametį darbininkišką rašytoją ir prisidėsite 
prie apšvietos platinimo darbo. Jūs kartu bū
site išleidėju tos 'knygos, nes jūsų vardas bus 
knygoje įrašytas kaipo išleidėjo. 

Knyga iš 128 puslapių, kaina $1.00

UŽSAKYMUS PRAŠOME SIŲSTI ADRESUOJANT:

Laisvė -
110-12 Atlantic Ave., Richmond Hill 19, N. Y.

Dabar Laisves kaina
Jungtinėse Valstijose $10 metams

6 mėnesiams $6.00

Dalyje Queens County $11.00 metams
6 mėnesiams $6.50

Kanadoje $11.00 metams
6 menesiams $6.50

Kitur užsieniuose $15.00 metams
6 mėnesiams $8.00

Pavienio egzemplioriaus kaina 5 c..

Naujai užsisakydami arba atsinaujmdami 
dienraštį Laisvę laikykitės aukščiau 

nustatytų kainų.
Siųsdami prenumeratas adresuokite:

Laisvė
110-12 Atlantic Aye., Richmond Hill 19, N. Y.

3 pusi. Laisvė (Liberty). Ketvirtad., Rugp. (Aug.) 9, 1956

Kas tada atsitinka su spekuliantais, žemės, na
mų ir kitokio turto suktais būdais iš liaudies 
prisiplėšusiais? Apie tai tikrai ir aiškiai su.- 
prasi pasiskaitęs knygą USNYNE.

Iškilo gaisras antrojo pasaulinio karo, vokie
čiai okupuoja Lietuvą. Nudžiugo visi liaudies 
priešai ir nuolankiai pasiduoda okupantams, 
išdavinė ja Vokiečiams Lietuvos patriotus. Pra
sidėjo baisus masinis žmonių žudymas. Lietu
vos buržuaziniai gaivalai šnipinėja vokiečiams. 
Padeda vokiečiams žudyti komunistus ir kitus 
prieš vokiečius kovojančius žmones, — grau
džiais vaizdais piešia poetas.

Šuomi užsiprenumeruoju Seno Vinco Poezijos 
knygą ir prisiunčiu $-----------

Vardas ............................................................................................  —•

Antrašas

Miestas

Baisaus teroro kančiose sublizgėjo gyvybės 
viltis Lietuvos žmonėms. Sovietai pradėjo grū
sti vokiečius atgal. Bėga iš JTonto sumušti vo-. 
kiečiai per Lietuvą. Plėšia ir nešasi viską^ ką 
tik pagaudami. Lietuvos buržuazija, tarnavusi 
vokiečiams, dreba iš baimės del vokiečių pra
laimėjimų. 0 Lietuvos, patriotams švinta lai
mėjimo aušra.

I •

Kas ten dėjosi tuom periodu, tikrą vaizdą 
gausi perskaitęs knygą Usnyne. Didelio talento 
rašytojas — Teofilis Tilvytis — taip gyvai ir 

. vaizdžiai aprašo, kad skaitydamas jautiesi kad 
gyvai, judančiai matai tą sielą jaudinančią, 
istorinę epochą Lietuvoje.

X



Hart, Mich.
Buvau pas demokratus

Prieš mėnesį yienas demo
kratas užkvietė Į jų klubą, sa
kė : buvo plačiai per laikraš
čius garsinta susirinkimas ir 
tikimasi gausaus atsilankymo. 
Mane žingeidumas apėmė, ką 
tie paprasti žmoneliai — de
mokratai savo susirinkime vei
kia.

Columbus, Ohio
Jau panaikintas ‘ maištingu
mo įstatymas *

Sim •Mi

wivYorfo^/M^Zlnlos NEW YORK
HELP WANTED FEMALE

vaka- 
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Apie aštuntą valandą 
re nuėjau Į nurodytą 
nagi prie stalelio sėdi 
užkvietęs pilietis ir vartinėja
įvairią literatūrą — plakatus, 
demokratų garsinimus, 
riais stalelis ne skūpiai 
krautas. Klausiu piliečio
Kur jūsų nariai ar publika? 
Sako: per kelis sykius buvo 
garsinta Muskegon Chronicle 
h Hart Journal, turėtų susi
rinkti. Laukiame,
jamės šį bei tą. Mane 
knitina įvelt tą žmogų 
bą apie politiką.

Gal už valandos nuo 
atėjimo, atėjo aukštas 
metų apie 54-ių nešinąs,
tyt, sunkiai išpūstą portfelį. 
Pašnekovas X supažindino 
mane su Mr. J-n iš kito mies
to, kaipo mūsų pavieto dem. 
org. sekretorium. Jau esame 
trijuose ir" šnekučiuojamės. 
Gal už pusvalandžio dar vi&r 
nas demokratas atkiūtino. Sa
kau : atrodo, kad demokra- 
kau, nebūtų laimėję preziden
tams sunku bus prezidentinius 
rinkimus laimėti, nes vadai 
arba prezidento vietos norė
tojai važinėdami po įvairius 
miestus su prakalbomis neke
lia žmonių reikalams aktualių 
klausimų. Republikonai, sa
kau nebūti) laimėję preziden
to vietos, jeigu demokratai 
nebūtų mūsų šalies įvėlę į Ko
rėjos karą ir būtų prisipažinę 
piliečiams, kad buvo klaida 
padaryta ir būtų stengtasi už
baigti bereikalingą karą, ku
rio Amerikos žmonės nenori! 
Ant to, tie trys demokratai 
nieko rimto negalėjo pasakyt.

Mr. J-n išėmė iš savo port
felio ir davė man literatūros 
—tai brošiūrėlė 55 pusi, — 
Justice Galbot Smith dissents, 
aiškinimas, kodėl teisėjų ma
žuma kartais nesutinka su, 
arba priešinga didžiumos nuo
monei. (Dissent — nesutiki
mas, prieštaravimas).

Atėjo dar trys vyrai ir vie
na jauna moteris. Vienas bu
vo man perstatytas, kaipo 
kandidatas šerifo vietai, o ki
tas “Justice of the Peace”. 
Toliau ėjo ypatiški pašneke
siai tarpe jų, nieko neturinti 
su politika, tik bla-bla. Aš 
tuo laiku peržiūrinėjau man 
duotą literatūrą ir taip išbu
vome iki po vienuolikai naktį. 
Užėjo dar trys jau nebejauni 
vyrai, kurie buvo kviečiami 
prisidėti prie demokratų, bet 
numojo ranka, o vienąs štai 
ką pareiškė: “Prieš kelioliką 
metų, netikėtai užėjau į pana
šų susirinkimą, bet ^reit išsi
nešdinau, nes pasijutau, kad 
pakliuvau neprideramoj vie
toj”. -

Mano pirmiausias pašneko
vas X pasakė, kad buvę už
kliuvę trys — tai užkvietėjai 
republikonai.

Tie vadinami demokratai 
kvaršina savo galvas, kaip ir 
kur gauti pinigų garsinimuisi, 
žadėjo rengti kavos ir keikų 
sueigą. Pamislijau, kad mūsų 
progresyviai 
stovi.

Tai dar vienas Ohio žmonių 
laimėjimas prieš makartizmą. 
Kada rugpiūčio mėnesį, 1953 
metais, valstijos seimelis per
varė per gubernatoriaus Lau- 
sche vetavimą Devine-Bauer 
aktą, kuris pavadavo Ohio se
dition, maištingumo įstatymą, 
makartizmas parodė didelį 
džiaugsmą. Bet po 3 metų 
Ohio Ne-Amerikinė Komisija, 
pasinaudodama’ tuomi įstaty
mu, terorizavo veiklesnius 
unijistus, pažangesnius žmo
nes. bei negrus, ir tas iššau
kė iš įvairių žmonių sluoksnių 
ir organizacijų didžiausius 
protestus prieš tą maištingu
mo įstatymą, iki tas teroras 
kiek aptilo. Bet Devine-Bauer 
įstatymas pasiliko -įstatymų' 
knygose iki šiol.

O komunistų vadaą Steve 
Nelson, pasiremiant Pennsyl- 
vanijos maištingumo įstaty
mu, buvo nuteistas 20 metų 
kalėjimo, bet su žmonių pa
galba gynėsi, iki jo byla pa
siekė J. V. Aukščiausią Teis
mą. šis išteisino Nelsoną ir 
tuom pat kartu' panaikino ne 
vien Pennsylvanijos, bet visų 
42 valstijų, kurios naudojo 
tokius įstatymus baudimui sa
vo žmonių, tarpe kurių įėjo 
ir Ohio valstija.

Tuomet Ohio prokuroras C. 
William O’Neill, kartu su ki
tų 41 valstijos prokurorais, su 
parama didžiausių prieš dar
bininkišku reakcionierių, buvo 
pasikėsinę užvesti 
šiame Teisme bylą 
šoną su tikslu, kad 
jos galėtų .atgauti
atimtus iš jų maištingumo įs
tatymus. Bet Aukščiausias 
Teismas laikės savo nuospren
džio ir reakcija nieko nepešė. 
Bet Mr. O’Neill ir tuomet 
ėmėsi įstatymą pertaisyti, šiek 
tiek apšvarinti, tikėdamasis 
apeiti Aukščiausio Teismo 
nuosprendį. Kada ir tas ne
pavyko, O’Neill, nusilenkęs 
prieš Aukščiausią Teismą, pa
skelbė, jog panaikinamas 
Ohio įstatymas.

Matomai, Mr. O’Neill tokį 
nusileidimą padarė dviem iš- 
rokavimais. Jis nujautė au
gantį žmonių sentimentą prieš 
makartizmą ir, antra, jis 
kandidatuoja į gubernatorius, 
taikosi prie darbininkų balsų, 
nes jis atsimena, kaip 1955 
metais makartistiniai kandi
datai buvo sumušti.

Aukščiau- 
prieš Nei
tos valsti- 
prarastus

Dabar, kada tas. įstatymas 
tapo paskelbtas beverčiu, ne
legaliu, tai ir tie 23 Ohio 
žmonės, kurie patapo auko
mis to įstatymo, neva už pa
niekinimą Ne-Amerikinės vei
klos komisijos, dar vis tebesi- 
gina įvairaus laipsnio teismuo
se, kad pasiliosuot iš po jiemp 
primesto apkaltinimo. Todėl 
dabar mūsų valstijos prokuro
ras O’Neill privalo, pasinau
dodamas savo įtekme ir jam 
suteikta galia, paliuosuoti ne
legaliai kaltinamus žmones.

J. N. S.

MATTHEW A 
BUYUS

' (BUYAU8KAS)

lietuviai geriau
Hartietis LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė, prižiūrėti 

du vaikučius. Atlyginimas — kam
barys ir valgis (board). Dėl dau
giau informacijų, prašome skambin
ti bile laiku—FA. 7-9094.

- (153-156)

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

MArket 24172

New Yorko Transporto unija užtaria 
spaudoje persekiojamus motormanusspaudoje

“Times” 
editorialą, 
daug pasipiktinimo prieš ara
biškas s šalis bendrai ir Egiptą 
ypatingai. “Times”, kuris pa
prastai laikosi šalto balansuo
to tono, šiuo kartu’ beveik ne
slepia savo įniršimo.

Kaip žinia, Egiptas ir keli 
arabiški, kraštai paskelbė, kad 
Vakarų intervencijos atsitiki
me Suezo srityje visi arabai 
išeitų į “žihad.ą”, tai yrą, mu
sulmonišką šventą karą, ką 
tai panašaus į ką krikščioniai 
vadindavo kryžiaus karais.

“Timesui” tas labai nepa
tinka ir jis sako: kaip tai ga
lima kalbėti apie šventą ka
rą ? Juk čia ne tikybų klausi
mas, ‘ o politikos.

Vienok, tas pats “Times” 
praeityje yra daug kartų ra
šęs apie tai, kad “musulmo- 
niškaitarabiškas pasaulis savi
mi perstato geriausią užtvan
ką ppieš komunizmą”..

Kitaip sakant, naudoti mu
sulmoniškas tradicijas prieš 
komunizmą gerai, bet naifdo- 
ti jas prieš vakarietišką impe
rializmą — tai didžiausias 
skandalas. >

atspausdino ilgą 
kuriame 'išlieja

Miesto transporto • valdyba 
(Transport Authority) šaukia 
400 subvių motormanų, kad 
klausinėti ‘juos apie streiką, 
kuris įvyko birželio 14 dieną. 
Tuo tyrinėjimu, kaip matyti, 
TA bando • užbėgti už akių 
naujam streikui, kuris buvo 
numatomas šiai dienai, ket
virtadieniui; 1

šaukiamieji Imotormanai pri
klauso prie M'otormen’s Bene
volent Association, nepriklau
somos unijos, kuri kovoja

prieš didžią transporto darbi
ninkų uniją, TWU, kuriai va
dovauja Michael Quill.

Bet nepaisant tos vidujines 
kovos, TWU užstoja motor
manus. TWU 100 lokalo pir
mininkas Matthew Guinan pa
reiškė, kad transporto valdy
ba daro blogą dalyką perse
kiodama motormanus.

Jų tyrinėjimas prasidėjo 
trečiadienį. Grupėmis, po 15, 
jie turėjo ateiti pasiaiškinti, 
kodėl streikavo

Motormanai sušauksią * 
mitingą ketvirtadienį

Nepriklausomoji subvių mo
tormanų unija, taip vadini 
nla Motormen’s Benevolent 
Association, šį ketvirtadienį 
laikys, visuotiną savo narių su
sirinkimą. Ta unija sako, kad 
motormanų nepasitenkinimas 
vis didėja ir vėl gali iškilti 
spontaniškas streikas, kaip tai 
buvo birželio 14 dieną. Motor
manų 
radijo 
miesto 
(TA) 
jos 
vėl

OPERATORES
Patyrusios ant Bluskučių 

Gera Alga.
SO. 8-8682

(150-156)

OPERATORES
Siūti apatinius ir viršutinius dra

bužius Ant mašinos ar ranka. Nuo
lat. Gera alga.

BELLE MAID FOUNDATION
214 Duffield St., B’klyn. TR. 5-9438

IRT iki Hoyt; BMT iki DeKalb;
8th Avė. iki Jay St.

(151-157)

Amerikos-TSRS draugingumo taryba išreiškė 
savo liūdėsi dėl John A. Kingsbury mirties

Amerikos - Sovietų draugin
gumo taryba ir eilė kitų orga
nizacijų bei svarbių asmenų 
išreiškė savo liūdesį dėl dak
taro John A. Kingsbury mir
ties. Daktaras Kingsbury mi
rė praeitą savaitgalį Mount 
Sinai ligoninėje nuo krauja
gyslių smūgio. Jis turėjo 79 
metus amžiaus.

Kingsbury buvo Amerikos- 
Sovietų draugingumo tarybos 
pirmininkas ir ilgametis libe
ralas bei kovotojas už laisvę.

Mes prašome, nes esąme 
priversti.- Taip darbininkiškas 
“Daily Workeris” aiškina sa
vo skaitytojams. Vedamaja
me straipsnyje, kuris telpa to 
laikraščio pirmame puslapyje 
(rugpjūčio 7), laikraštis sako, 
kad kai kuriems skaitytojams 
be abejo nusibodo tie beveik 
periodiniai pasirodą gelbėji
mo šauksmai — padėkite, mes 
skęstame!

“Daily Worker’* sako, kad 
jis pats irgi tų šauksmų ne
mėgsta, bet neturi kitus, išei
ties, Peilis prie pąt gerklės, 
skolos augą ir laikraščio išlei
dimas darosi vis sunkesnis. 
Laikraštis buvo nustatęs, kąd 
jam reikalinga šią vasarą su
rinkti .mažiausiai $100,000. 
Tai buvo minimalė. suma, kad 
išsilaikyti. O surinkta tik apie 
$75,000. “Daily Worker” s a*' 
ko, kad vienintelis jam būdas 
išsilaikyti, dabar, tai gauti iš 
kiekviena savo skaitytojo bent 
po dešimkę.

unijos pareigūnai per 
programą sakė, kad 

transporto valdyba 
visai nesiskaito su uni-

reikalavimais ir unijistai 
gali prarasti kantrybę.

Namų darbininkė. Guolis vietoje,, 
nuosavas kambarys ir vonia. Dak
taro namai. 5’/ž dienos, 
darbas. Arti miesto, 
kite ištisą savaitę. CE. 
CE. 9-2079.

Nuolatinis 
Skambin- 
9-8828 ar

(118-154)

ATOSTOGAUJA 
.KANADOJE

th« Notion RADIO CITY MUSIC HALL
BING CROSBY • GRACE KELLY • FRANK SINATRA 

in 
“HIGH SOCIETY”

CELESTE HOLM . JOHN LUND • LOUIS CALHERN • SIDNEY BLACKMER
In VlitoViilon ond Color • An M-G-M Picture

•nd SPECTACULAR STAGE PRESENTATION

Laisve (Liberty) Ke t virt ad., Rugp. (Aug.) 9, 1956

Kur New Yorke galima 
gauti laikraščius užmiesčio ir 
užsienio ? Didelis kioskas prie 
pat Times pastato,' Times 
Skvere, turi laikraščius iš šim
tų Amerikos miestų ir mieste
lių — pradedant Los Angeles, 
Chicagos, Philadelphijos, De
troito ir kitų didmiesčių vado
vaujančiais dienraščiais ir bai
giant mažų miestelių.

Lankytojas New Yorke, ku
ris nori savo miesto ar mieste
lio laikraštį gauti, jį randa ta
me kioske - stende. Laikraš
čiai ten taipgi “švieži”, gau
dami tą pačią dieną, nes jie 
pasiekia New Yorką oru.

Ten pat, to paties pastato 
(“Times Building”) rūsyje, 
nusileidžiant IRT laiptais, ran
dasi krautuvę, ; . kur , galima 
gauti laikraščius ir žurnalus 
iš visų pasauli# kraštų: Brita
nijos, Francūzijos, Italijos, 
Vokietijos, Pietų Amerikos 
ir t. t. . • ,

Bet ten nėra ; laikraščių iš 
Tarybų Sąjungos. Tuos, bet- 

• gi, galima gauti keletas blo- 
; kų toliau, dviejuose kioskuo- 
; se 42-oje gatvėje prie Bryant 
; parkelio netoli Centralinio 

;; knygyno. Ten parsidavinėja 
;; “Pravda”, “Izvestija”, “Lite- 
; J raturnaja Gazieta” ir keli kiti 
į leidiniai, įskaitant anglų kal-
— bos tarybinius leidinius, kaip 

tai “Soviet Union”, “Soviet 
Literature” ir t.t.’

Lietuvos laikraščių tuose
- kioskuose gauti negalima, bet 

jie parsidavinėja Imported 
Publications ir Four Conti
nents knygų ir spaūsdiriių 
parduotuvėse. Jų adrėsai te
lefonų knygoje.

Slaugės juokėsi iš 
sunkiai sužeistos, 
išvarė iš ligoninės

Lucille Aloisi, 18 metų mer
gina, tapo pravažiuojančio 
automobilio parblokšta Wood
side, Queense. Ji atrodė rimv 
tai sužeista ir ambulansu tapo 
nuvežta St John katalikiškon 
ligoninėn Long Island City 
srityje. Toje ligoninėje slau
gėmis yr!a vienuolės'.

‘ Sužeistoji buvo egzaminuo
ta daktaro, kuris sakė, kad 
jai nieko rimto nesužalota. X- 
ray jai neduota1.

Slaugėš liepė jai atsistoti ir 
eiti lauk.- Kuomet merginą 
verkdama sakė, kad jai be j 
galo skauda ir ji negali vaikš
čioti, slaugės ją išnešė ant 
ne$tuvo į koridorių, kur jos 
laukė motina. Viena slaugė 
sakė.. merginai:

“Atsistok, nebūk vaikas, ne
verkšlenk”.

Mergina bandė atsistoti, 
bet parpuolė ant grindų. Ap
link stovėjusios slaugės - vie
nuolės tik juokėsi ir sakė, kad 
mergina “nuduoda”. Paga
liau mergina buvo įkelta į 
taksį. Bet vietoje ją veržti 
namo, motina ją nuvežė į 
Queens General Hospitalį.

Ten tuojau pasirodė, kad 
mergina ne tik henusidavė, 
bet randasi arti mirties: jos 
kaukuolė sutriuškinta ir su
laužyta jos strėnkaulio žie- 
das.

Merginos motina 
trauks f atsakomybėn St. 
ligoninę.

dabar
John

Jis per savo ilgą gyvenimą 
daug keliavo, aplankė Sovie
tų Sąjungą ir Kiniją, Vakarų 
Europos kraštus ir Afriką. Jis 
parašė nemažai knygų ir bro
šiūrų ir užėmė įvairius postus 
visuomeninėse organizacijose.

Kingsbury buvo ainis Hen
ry Kingsbury ir Henry Adam- 
so, ankstyvų kolonistų, kurie 
iš Anglijos atvyko Amerikon. 
Iš profesijos jis buvo medikas, 
bet jau seniai medicinos ne
praktikavo.

Gerojo Laisvės draugo 
Motiejaus Klimo dukters’ 
šeima — Juozas, Emily ir 
jų dukrytė Wanda Krups- 
kiai — atostogauja Kana
doje. Gauta,jų atvirutė iš 
Nova Scotia.

Laimingo, linksmo sugrį
žimo ! V.

OPERATORS Y
Experienced on canvas and leather.

EVERLAST CO.
175 Walnut Ave., Bronx

138 St. Bus stop at door. 
WY. 3-0100

(149-155)

Namų Darbininkė. Ideališka vie
ta moteriškei su kūdikiu tarp 5 -10 
metų. 4 rūmų apt., priskaitant algą. 
Skambinkite Darien, Conn. Oliver 
5-1537, bile laiku. Paprastom die
nom, Eldorado 5-1158. (NYC)

r (153-155)

(Tąsa iš pirmo pusi.)
Indonezija Holandijai

Per amžius tu mane 
vergei ir išnaudojai, ir 
drįsti reikalauti atmo- 
kokių ten skolų!

Narni; Darbininkė. Biskį papras
to viiimo. Nėra vaikų, mažas apart
mentas. Visi pritaisymai. 5’/2 dienas 
j savaitę.. Skambinkite:

BE. 7-9138.
pa- (153-156sakė: 

plėšei, 
dabar 
kėjimo

Holandijos imperialistai ne
riasi iš kailio lygiai taip, kaip 
anglai ir francūzai. Bet ką 
jie padarys? Nieko!

■N4JRSE

Registered. For night duty, 
also fternoon shift.

OLINVIL .E NURSING HOME
KI. 7-7860.

(153-159)

jie susitarę gali iš
kąrą.
kad mūsų valsty- 

bri-
užpylė

kalbasi bent per telefo- 
Sakoma, kad jis jau tu- 
šimtus tolimos distanci- 
telefoninių pasikalbėji- 
su kai kuriais kalbėda- 

dau-

Harrimanas asmeniškai 
susisiekia su visais 
demokratų delegatais

Spauda sako, kad guberna
torius Harrimanas savo kam
paniją už nominaciją į prezi
dentus varo su nepaprasta 
energija. Jis nesigaili nei dar
bo nei išlaidų. Pavyzdžiui, jis 
pasistatė tikslu” susisiekti su 
visais, demokratų suvažiavimo 
delegatais. Kuriuos jis gali, 
tuos pakviečia pas save, pas 
kitus pats nuvyksta, o su šim- 
tais 
Ra
vėjo 
jos 
mų,
masis po pusvalandį ir 
giau. Vien tie telefoniniai pa
sikalbėjimai jam jau kainavo 
tūkstančius ir tūkstančius do
lerių.

Be to, Harrimanas kasdien 
bent vieną kartą, o dažnai ir 
kelis, per telefoną kalbasi su 
eks-prezidentu Trumanu Kan- 
sase. Jis vis prašo Trumano 
patarimų, informuoja jį, kaip 
dalykai klojasi ir t. t. Harri
manas skaitąs, kad Truma- 
nas yra jo globėjas ir užtarė
jas. Trumanas dažniausiai el
giasi, lyg taip iš tikrųjų bū
tų, bet laiks nuo laiko sukre
čia ir išgąsdina Harrimaną, 
pasidarydamas šaltokas jam.

• ■ ’ -• i y

Susižeidė S., Craham
Z

Rašytoja Shirley Graham,’ 
profesoriaus DuBoiso žmoną, 
susižeidė maudydamasi Fire 
Islande. Didelė jūros banga 
ją parbloškė ir sužeidė. Ji da
bar ligoninė jb. i

PRANEŠIMAS
ROCHESTER, N. Y.

Rugpiūčio 19 d.., Gedemino Dr-stė 
rengia pikniką, Bay-View, prie Eže
ro (Lake). Kadangi šis piknikas 
■ypa metinis, tai visi nariai turėtų 
dalyvauti. Kurie neturi mašinų, at
eikite prie Gedemino salės, 575 
Joseph Ave., ten bus kas nuveš Į 
pikniko vietą. Taipgi kviečiame 
Rochesterio lietuvius dalyvauti. Tu
rėsime įvairių valgių, gėrimų, galė
site gražiai praleisti laiką, linksmai 
pasišoksite prie geros muzikos. 
Pradžia 2 vai. dieną. Rengėjai.

(154-155)

Atidarytas Vasarnamis
Su visais patogumais vasarotojams

JŪRŲ MAUDYNES PRIE PAT NAMO

VIOLET’S
Kainos nebrangios. Tuojau 

arba apartmentus

OCEAN VIEW
GUEST HOME 

I V

užsisakykite kambarius 
vasarojimui.

125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J 
-A I . Telefonas 5-2888

žinoma, 
provokuoti

Sakoma, 
bes sekretorius Du]les 
tams ir francūzams 
šalto vandens už kalnieriaus, 
patardamas nusiraminti ir pa
laukti, ką pasakys šaukiamoji 
konferencija.

Bet ką Viduržemio jūroje 
veikia mūsų šeštasis laivynas? 
Visokių gandų pilna.

Nesinori tikėti, kad anglai 
ir francūzai taip straksėtų, 
jeigu jie nesitikėtų), 
konfliktui, mūsų 
vyno paramos.

Vardu gerovės 
pačios Amerikos 
Eisenhoweris turėtų 
laivyną atgabenti kur nors ar
čiau prie New Yorko arba 
San Francisco.

iškilus
karinio lai-

ir saugumo 
prezidentas 

šeštąjį

SUSIŽEIDĘS iKOLUMNISTAS
Ed Sullivan, Hearsto spau

dos kolumnistas ir TV progra
mų vedėjas, smarkiai susižei
dė automobilio nelaimėje. Ne
laimė įvyko Seymour, Conn. 
Jo vairuojama mašina susidū
rė su kita mašina.

HELP WANTED-MALE

Superintendent—Pora. Gali būti ir 
zsu vaikais. Darbas 20 šeimų name, 
Brortx.. Lengvi pataisymai ir apva
lymas. 4 rūmų apartmentas, pri- 
skaitant algą. Nuolatinis darbas. 
CY. 5-7823.

(154-160)

Prie Saldainių Pagelbininkai. Pa
tyrę. Nuolatinis darbas. Šventės ir 
atostogos; sveikatos planai. 15 mi
nučių nuo Geo? Washington Tilto. 
Sutęikiame transportaciją.. Kreipki
tės pirmd. 5 v. v. GREGOR 
CHOCOLATES, 627 W. 181st St., 
N. Y. Ar tel. pasimatymui OXford 
5- 0096.

(155-156)

.Stalloriai. Darbas prie puikių da
lykėlių. Tik su patyrimu. Nuola
tinis darbas su gerai įsteigta firma.

EL. 5-7456.
(154-160)

OPERATORIAI 
APMUŠINfiTI RAKANDUS

Daliai Laiko ar Nuolat.
RE. 4-6629.

(152-154)

Narni; Darbininkė. Guolis vietoje. 
TV, oro vėdinamas kambarys. Pri- 
vatiški namai. Valymas, paprastas 
virimas.. Kambarys ir valgis. Pa
liudijimai. $160 į mėnesį. Skambin
kite IX) 6 v. v. MA. 1-8299.

(153-156)

NURSES. Registered Nurse aSl 
night supervisor. Licensed Practfejfc 
as charge nurses 
4—12 and 12—8 
Modern 103 bed 
Queens. LI. ^-4300.

to work frfl^i 
A.. M. 5 days. 
Nursing Home.

(154-160)

Business Opportunity

Ideališka Šeimai. DclikatessenfGro- 
sernė. Geroj apylinkėj, Westchester. 
Daroma $2,200 ir daugiau j savai
tę. Parduodame pilnai įtaisytą. 
$10,000. Šaukite 10 A. M.—2 P. M. 
SC. 8-5777.

(154-157)

HELP WANTED MALE

AKTYVUS VYRAI 
Kepyklos Pardavimai 
Nauja, Nauja, Nauja! 
Išmokinhno Programa! 

Užtikriname jums aukštą savaitinę 
mokesti ir 8 gerus priedus:

1. 5 dienų savaitė; 2. Mokame laike 
mokiriimosi; 3. Šeimos pašalpos pla
nas; 4. 3 savaičių apmokamos ato
stogos po 5 metų; 5.. 2 savaičių .'iš
mokamos atostogos {K* 1 metų; 
6. Duodame uniformas; 7. Nuolati
niai darbai; 8. Garantuota mini
mum alga. Patyrimo nereikalinga. 
Pasimatymai 7 v. r.—9 v. r..; 4 v. 
d.—7 v. v. Uždara trečiadieniais.

RE. 9-6500
KRUG BAKING CO.

(152-156)

Watchmen. At least 25 yrs. 
old. 6 day wk, paid vacations, in
surance & hospitalization. Neces
sary equipment furnished. Must 
have clean record. Call RE. 2-8298 
weekdays, 9-5. Saturday 9-12.

JIG MAKER—SAMPLE MAN
Patyręs. Vielų šapa. 

Nuolatinis darbas. Alga atdara.
HY. 7-1232.

(150-156)

STALIORIUS. Patyręs prie ra
kandų krautuvėse. Nuolatinis dar
bas.
MESTEL STORE CONTRACTING 

CORP.
122 Forrest St., B’klyn, 1IY. 7-28sV 
14th St. Canarsie Line iki Morgąi* 
Ave., Flushing Bušu iki Wilson Av<J 

(153-159)

ŠEPEČIŲ DARYTOJAS

Patyręs prie maliavos ir liakerio 
šepečių. Pilnam laikui. Nuolatinis 
darbas.
sąlygos. WOrth 4-8472.

Gera alga. Puikios darbo

(148-154)




